
  

Domingos  09:30 h - Escola Bíblica Dominical 
 10:30 h - Culto 
 12:00 h - Almoço missionário na Cantina 
 15:30 h - Ensaio Ministério de Louvor 
 17:00 h - Evangelismo nas ruas 
 19:00 h - Culto Evangelístico 
  Segunda   19:30 h - Curso Bíblico Avançado 
  Terças   16:00 h - Reunião de Oração 
 19:30 h - Ensaio Coral Expressão de Louvor 
  Quartas 19:30 h - Culto  
  Sextas  19:30 h - Reunião de Oração 
 21:00 h - Resgatando Vidas 

P r o g r a m a ç ã o  s e m a n a l  N o t í c i a s  d a  I g r e j a  

A Bíblia e o Homossexualismo - Júlio Severo 
Alguns em nossa época insinuam que a Bíblia é ambígua com 
relação à questão homossexual. Dizem que são cristãos e 
acreditam em Deus, porém pensam que a Bíblia não dá res-
postas claras sobre o homossexualismo. 
O cristão verdadeiro não gosta de se envolver em discussões, 
porém o que há para discutir? O Antigo Testamento classifica 
o homossexualismo como abominação, um dos pecados que 
Deus odeia. O Novo Testamento considera o homossexualis-
mo como paixão vergonhosa e contra a natureza, com seus 
atos indecentes e perversão (veja Romanos 1:26-27), e alerta 
que todos os que o praticam perdem o direito de entrar no 
Reino de Deus (veja 1 Coríntios 6:10). 
Os ativistas gays não querem acreditar nisso. Mas isso não 
muda a realidade: a Bíblia é clara sobre essa questão. Não há 
nada na Palavra de Deus sugerindo que Deus pode ter mais 
de um posicionamento sobre o homossexualismo. Vamos 
então a um estudo bíblico bem básico: 
No Antigo Testamento Deus diz: "Com homem não te deita-
rás, como se fosse mulher; é abominação". (Levítico 18:22) 
Para mim, o que Deus declara nessa passagem parece ser 
perfeitamente claro. Talvez você tenha outra interpretação. 
Com certeza, os militantes gays têm. No capítulo 18 do livro 
de Levítico, Deus afirma que as práticas homossexuais, e 
outros pecados que ele vê como abominação, contaminam a 
terra, expondo-a a maldições. De acordo com a Bíblia, a 
maior causa de tragédias nacionais, como secas, é provocada 
pela tolerância ao pecado. 
Então no Novo Testamento, Paulo escreve: 
"Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória 
do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do 
homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e rép-
teis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo 
os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação 
do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela 
mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em 
lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por 
causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até 
suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por 
outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens 
também abandonaram as relações naturais com as mulheres 
e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a 
cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam 
em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão". 
(Romanos 1:22-27 NVI) 
Apesar das muitas tentativas de teólogos pró-
homossexualismo de distorcer a Palavra de Deus, ainda não 
apareceu nenhum que pudesse apresentar um único versículo 
que indique uma posição de Deus mais "tolerante" para com 

o homossexualismo. 
Falando de modo geral, o melhor que os ativistas gays conse-
guem sugerir é que Jesus nunca falou nada contra o homos-
sexualismo. 
Há dois problemas com relação a esse tipo de pensamento. 
Primeiro, as leis do Antigo Testamento são declaradamente 
contra o comportamento homossexual. Então, qual é a posi-
ção de Jesus com relação a essas leis? Ele mesmo diz: 
"Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não vim 
para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo: 
até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais 
passará da Lei, até que tudo se cumpra". (Mateus 5:17-18) 
Jesus não veio destruir o Antigo Testamento, mas cumpri-lo. 
Portanto, ele nunca contradisse as leis do Antigo Testamento, 
fossem sobre estupro, assassinato ou homossexualismo. Pelo 
contrário, ele costumava citar, ensinar, explicar e confirmar o 
Antigo Testamento. E não podia ser diferente, pois ele é a 
própria Palavra de Deus. 
Segundo, Jesus deixou bem clara sua posição sobre a sexuali-
dade humana. Ele disse: 
"Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e 
fêmea e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se 
unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não 
são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus 
ajuntou não separe o homem". (Mateus 19:4-6 RC) 
Nessa passagem, Jesus ensina e confirma que o Criador criou 
na humanidade apenas macho e fêmea. Citando o livro de 
Gênesis no Antigo Testamento, ele mostra que a sexualidade 
humana envolve exclusivamente homem e mulher e seu 
chamado para o casamento, onde se tornam uma só pessoa 
diante de Deus. Assim, por determinação divina, o chamado 
para o casamento e sexo tem alvo específico: o homem e a 
mulher. A única isenção que Jesus concede é para os eunu-
cos, pessoas que fizeram o compromisso de renunciar ao 
casamento a fim de dedicar a vida completamente para o 
serviço de Deus. Jesus nunca insinuou que os homossexuais, 
lésbicas, transexuais, travestis ou bissexuais são eunucos ou 
estão incluídos no chamado de casamento e sexo que Deus 
deu à humanidade. 
Ainda que os ativistas pró-homossexualismo ensinem que é 
possível crer na Bíblia e no homossexualismo como uma 
conduta aceitável, a Palavra de Deus não dá espaço para 
dúvidas e para outras interpretações na questão da relação 
entre homens e mulheres. Enquanto eles se esforçam para 
encontrar um só versículo que apresente o homossexualismo 
como algo diferente de abominação, vergonha e perversão, 
podemos fazer a escolha de crer na Bíblia ou não. Contudo, o 
que não podemos fazer é afirmar que a Palavra de Deus diz 
sobre o homossexualismo algo que realmente nunca disse. 

Quarta  02 e Domingo 06 ---   Ceia do SenhorCeia do SenhorCeia do Senhor  
     e Coleta de alimentos para cesta básicaColeta de alimentos para cesta básicaColeta de alimentos para cesta básica   
Domingo 06 ---   17 h 17 h 17 h ---   Reunião União Feminina Reunião União Feminina Reunião União Feminina    
Sábado   12 ---   14 h 14 h 14 h ---   FESTA DA ROÇAFESTA DA ROÇAFESTA DA ROÇA   
Domingo 13 ---   15 h 15 h 15 h ---   Reunião de LiderançaReunião de LiderançaReunião de Liderança   
                                                               ---   17 h 17 h 17 h ---   Reunião do EvangelismoReunião do EvangelismoReunião do Evangelismo   
Sábado   19 ---      9 h 9 h 9 h ---   CONGRESSO DE HOMENSCONGRESSO DE HOMENSCONGRESSO DE HOMENS   
Sábado   26 ---   15 h 15 h 15 h ---   CULTO JOVEMCULTO JOVEMCULTO JOVEM   
Domingo  27 ---   17 h 17 h 17 h ---   Desperta DéboraDesperta DéboraDesperta Débora   
                        e   Pais de OraçãoPais de OraçãoPais de Oração   

A r t i g o  d o  m ê s  

C A N T I N A  M I S S I O N Á R I A  
 Ajude a Cantina doando alimentos. 
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Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato 

Dar esmolas torna o homem limpo diante de Deus? 
"Antes daí esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será 
limpo" ( Lc 11:41 )  
Jesus recomendou aos seus seguidores a dar esmolas? Dar 
esmolas torna o homem limpo diante de Deus?  
Como interpretar o que Jesus disse? Fazendo como o após-
tolo Paulo, comparando as coisas espirituais com as espiri-
tuais "As quais também falamos, não com palavras de 
sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensi-
na, comparando as coisas espirituais com as espiritu-
ais" ( 1Co 2:13 ). 
Este é o único verso bíblico que parece recomendar que se 
dê esmola para ser salvo, o que torna difícil compará-lo, 
visto que não temos nenhum outro texto bíblico similar. 
O que fazer? Ora, nos socorrer dos ensinamentos de Cristo, 
e um deles assim diz: "Vós já estais limpos, pela palavra 
que vos tenho falado" ( Jo 15 3 ). Jesus afirmou categori-
camente que os seus discípulos estavam limpos por causa 
da sua palavra, ou seja, Jesus não incluiu o ato de esmolar. 
Isto significa que dar esmolas não é o que limpa o homem 
diante de Deus. 
Sobre as palavras de Cristo, temos que ela é espírito e vida 
( Jo 6:63 ), semente incorruptível ( 1Pe 1:23 ), o que refor-
ça a idéia de João 15, verso 3. 
Se a palavra de Cristo é o que limpa o homem, segue-se 
que a idéia contida no verso em análise não condiz com a 
mensagem de Cristo. Bastava os fariseus darem esmolas 
que ficariam completamente limpos? 
Ao analisar o contexto da citação e o versículo no grego é 
possível compreender a idéia que Cristo transmitiu. 
Observe o que reza o Novo Testamento Interlinear Grego-
Português: ( Lucas 11:41 ) Novo Testamento Interlinear 
Grego-Português. 
Para contextualizar a citação, Jesus foi convidado por um 
fariseu para que fosse jantar com ele. Mas, ao entrar na 
casa do religioso, Jesus de pronto se assentou à mesa para 
comer, e o fariseu ficou admirado ao ver que o Mestre não 
se lavou antes de jantar. 
Jesus não se intimidou diante da admiração (censura) do 
fariseu, e mesmo na casa de um deles, passou a censurar 
todos fariseus: "Vós, os fariseus, limpais o exterior do copo 
e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e 
maldade. Loucos! O que fez o exterior não fez também o 
interior?" ( Lc 11:39 -40). 
Jesus falou mal dos fariseus ao chamá-los de tolos? Não! 
Esta era a confirmação de um provérbio, pois como Jesus 
não agiu segundo o que agradava o fariseu, este despre-
zou a sabedoria do Mestre por excelência "O tolo não tem 
prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo 
que agrada o seu coração" ( Pv 18:2 ). 
Jesus demonstra que era inútil o cuidado com as coisas 
externas ao corpo, sendo que o interior deles estava imun-

do. Como o imundo pode limpar algo sem antes contaminá
-lo? Segundo a lei, tudo que o imundo tocasse também 
ficava imundo. 
Limpar copos e pratos, lavar as mãos, tomar banho, etc., 
não limpa o homem, pois o que contamina está no interior 
"Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois que limpais 
o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de 
rapina e de iniqüidade" ( Mt 23:25 ). 
E o que Jesus recomenda? Que se limpe primeiro o interior 
do homem, para que o exterior também fique limpo 
"Fariseu cego! limpa primeiro o interior do copo e do prato, 
para que também o exterior fique limpo" ( Mt 23:26 ). 
Ou seja, o copo e o prato que Jesus faz referência simboli-
zam o homem, pois são tipos de vaso. Quem fez o homem, 
fez o interior e o exterior. Ou seja, os fariseus precisavam 
conhecer o ensinamento do apóstolo Paulo: "Ou não tem o 
oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um 
vaso para honra e outro para desonra?" ( Rm 9:21 ). 
Sendo Deus quem faz vasos para honra e vasos para de-
sonra, nada que os homens façam mudará sua condição. 
Se o homem (vaso) crer na palavra que o tornará limpo, 
será quebrado (morte com Cristo), e da mesma massa 
Deus fará um vaso novo (novo nascimento) para honra. 
Como os homens são vasos, segue-se que, os vasos (copos 
e pratos) para desonra são feitos segundo a semente de 
Adão, e os vasos para honra, através do último Adão, a 
semente incorruptível, que é Cristo ( 1Pe 1:22 -23).    
Apesar de serem `vasos' para desonra, `copos' e `pratos' 
cheios de rapina e de toda imundície, o que se depreende 
do verso em análise, é que os fariseus no intuito de promo-
verem a `limpeza' interior utilizavam o artifício de dar 
esmolas. 
Ou seja, ao dizer: "Antes daí esmola do que tiverdes, e eis 
que tudo vos será limpo" ( Lc 11:41 ), Jesus não orientou 
os fariseus a darem esmolas para ficarem limpos da imun-
dície interior, antes recriminou a disposição deles em dar 
esmolas na intenção de se purificarem. 
Percebe-se através da reprimenda de Jesus qual era o 
entendimento dos fariseus: que bastava ser generoso e dar 
esmolas que seriam limpos de toda imundície "Assim tam-
bém vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas 
interiormente estais cheios de hipocrisia e de iniqüida-
de" ( Mt 23:28 ).  
Observe que o contexto na qual o verso em análise está 
inserido é de censura, e somente este verso foi traduzido 
na perspectiva de uma orientação, o que contraria a idéia 
geral do texto. 
a) Jesus recriminou a atitude dos fariseus de limparem 
somente o exterior do copo e do prato (v. 39 ); 
b) Apontou-lhes a loucura (v. 40); 
c) Anunciou alguns `Ais' sobre os fariseus ( v.42 -44). 

Continua na próxima página... 



. Destruição - Uma igreja 
ainda em construção em 
Anantpur, Andhra Pradesh, 
foi demolida no dia 23 de 
maio, domingo, às 9h, por 

um grupo de radicais hindus. 
Eles também colocaram um ídolo de 
Hanuman, um deus hindu, à esquerda 
do que seria o templo. 
A igreja foi destruída por integrantes do 
Rashtriya Swayam Sevaks (RSS), um 
grupo radical hindu, apesar do fato de 
os cristãos possuírem todos os docu-
mentos necessários para construir o 
templo no local. 
“Eles não gostaram que o templo fosse 
construído naquele local, então eles 
decidiram atacá-lo e destruí-lo, e ainda 
colocaram um altar para um deus hin-
du”. 
O pastor Vijay, foi até a delegacia mais 
próxima para procurar ajuda, mas os 
policiais se recusaram a registrar uma 
ocorrência contra os hindus radicais. 
. “Ensina a criança” - Com apenas 
dois anos de idade, uma garoto na 
Indonésia fuma quarenta cigarros por 
dia, o que equivale a dois maços comuns 

por dia. A criança ganhou o primeiro 
cigarro do próprio pai, quando tinha um 
ano e oito meses. Na Indonésia, o hábi-
to é muito comum entre as crianças. O 
índice de tabagismo chega a 25% na 
faixa etária entre cinco e nove anos – 
3% são dependentes. O pai do garoto 
diz que o filho parece saudável. 
. Sofrimento - Os missionários em 
treinamento pela Gospel for Asia falaram 
sobre o privilégio que sentiram ao sofrer 
por Cristo após serem atacados em sua 
faculdade bíblica em Mumbai, Índia, no 
início do mês. 
Sete estudantes ficaram gravemente 
feridos quando um grupo invadiu o 
campus da faculdade bíblica na noite de 
domingo em Mumbai, Índia. Os alunos 
estavam preparando sua refeição quan-
do os agressores, armados com paus e 
barras de ferro, entraram no campus e 
começaram a bater neles.  
Hemanti Kashyap ficou ferido quando os 
agressores o atingiram no estômago 
com uma barra de ferro. Ele afirma que 
o incidente deu a oportunidade de colo-
car em prática todas as lições que ele 
aprendeu na faculdade. 

“Aprendi o que a Bíblia quer dizer quan-
do afirma: ‘Bem-aventurados os que 
sofrem por Cristo’. Essa oposição foi o 
teste para que minha fé siga em frente, 
e para que eu compartilhe o evangelho.  
Eles atingiram meu estômago com uma 
barra de ferro, e me feriram, mas sou 
grato ao Senhor Jesus, que me guardou, 
para ser uma testemunha dele.” 
Beedram Sena teve que ser submetido a 
uma cirurgia devido à fratura em sua 
perna.  
Sudershan Yadavan precisou ser opera-
do para tratar sua rótula quebrada. Sunil 
Reedy precisou de tratamento dentário 
para substituir os dentes arrancados 
pelos agressores.  
“Eu vim para cá para servir ao Senhor. 
Se eu ficar com medo dessa oposição, 
como poderemos aprender a crescer em 
fé?”. 
“Esse tipo de perseguição só prova que 
as pessoas precisam conhecer o amor de 
Cristo. É a única forma de 
eles encontrarem razão em 
suas vidas e um propósito 
para transformar o ódio em 
amor.” 

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

 O entendimento de que Jesus recomendou dar 
esmola possivelmente decorre de um posicionamento 
equivocado do tradutor, o que não reflete a idéia bíblica. 
Isto ocorre quando o tradutor está de posse de um posi-
cionamento, e que reflete também o posicionamento da 
instituição que pertencia. 
 Não digo que o tradutor tenha se posicionado 
desta forma por dolo, antes por comungar de um ideal 
que acabou interferindo no seu julgamento no momento 
da tradução.  
 Observando o que reza o texto da Bíblia Interli-
near Grego-Português, é possível demonstrar que a reco-
mendação de se esmolar não expressa a verdade do 
texto: "Porém as coisas interiores dai (como) esmola, e eis 
todas as coisas puras para vós são". 
Verso 39: Contexto de repreensão - vós fariseus limpais o 
exterior do copo e do prato, mas o interior estava imun-
do; 

Verso 40: Contexto de repreensão – Loucos, ou seja, 
deixaram de considerar que o mesmo que fez o exterior 
fez o interior; 

Verso 41: Contexto de repreensão – Através de uma con-
junção adversativa (porém), novamente Jesus aponta a 
prática dos fariseus: com relação as coisas exteriores 
eles lavavam mãos, copos e pratos, porém com relação 
a limpeza das coisas interiores, davam esmolas. 

 Ou seja, Jesus os repreende não somente 
pelas práticas de tentar limpar o homem exteriormente, 
mas pelo modo equivocado de tentar limpar o interior: 
através de esmolas.  
 Sugestão de tradução: "Porém, com relação as 
coisas interiores daí esmola, e eis que todas as coisas são 
puras para vós". A prática de esmolas era uma questão de 

limpeza própria aos fariseus (puras para vós são), e não 
uma recomendação de Cristo. 
 Embora encontremos estes erros de tradução 
inseridos na bíblia, não se pode negar a inspiração e pre-
servação das escrituras. Para o leitor assíduo e atento, 
além de considerar a transcrição das palavras, observará a 
idéia que se quer transmitir. 
 Observe que em nada mudou a transcrição das 
palavras se comparado com a bíblia em grego, porém, 
embora a transcrição das palavras seja idêntica, a idéia foi 
subvertida. 
 Compare: 
Tradução João Ferreira de Almeida 
(ARA, ACF, etc.): 
"Antes daí esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será 

limpo"; 
Bíblia Interlinear Grego-Português: 
"Porém as coisas interiores dai (como) esmola, e eis todas 

as coisas puras para vós são"; 
Sugestão de tradução: 
"Porém, (com relação) as coisas interiores daí esmola, e 

eis (que) todas as coisas são puras para vós" 
 
 Embora a transcrição das palavras seja idênti-
ca, a idéia que se buscou imprimir é dispares.  
Jesus não disse que tudo seria limpo para os fariseus, 
antes que, para os fariseus (para vós),  todas as coisas 
eram puras (limpas), por darem esmolas. 
  

Claudio Crispim 
www.estudobiblico.org  

C o n t i n u a ç ã o  d a  1 ª  p á g i n a  
1– 2000 côvados - Js 3:4 

2– Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Gênesis 

A n i v e r s a r i a n t e s  

d o  M ê s   

E b d — a d u l t o s  
Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a cada 
domingo às 09:30h para estudar e debater os 
ensinos bíblicos. Estudo atual: Estudo 
panorâmico do Novo Testamento 
Se deseja se batizar, participe da turma de 
Batizandos. Os Batismos são sempre no 
último domingo de cada mês e a turma de 
batizandos começa no primeiro domingo. 
Para inscrever-se, procure Dc. Manuel Pena. 
Após o batismo, continue na turma dos novos 
convertidos que utiliza os volumes 1, 2 e 4 dos 
livros de doutrinas básicas. 

E x e r c í c i o

s  b í b l i c o s  

1– Que distância deveria ser mantida entre o povo e a Arca no Jordão? 

2– Quais os 5 livros da bíblia que contém mais capítulos? 

Respostas 

i n t e r p r e t a ç ã o  b í b l i c a — P a r t e  5  
HÁ DIFICULDADES NA BÍBLIA?  
Ainda que a Bíblia seja a Palavra de 
Deus e, como tal, nela não possa 
haver erro algum, isso não significa 
que nela não haja dificuldades. Os 
erros não se acham na revelação de 
Deus, mas nas falhas interpretações 
dos homens.  
A Bíblia é isenta de erros, mas os que 
a criticam não são. Todas as alega-
ções feitas nesse sentido baseiam-se 
em erros cometidos pelos próprios 
críticos. Tais erros enquadram-se 
numa das seguintes principais catego-
rias:  
Erro número 1: assumir que o que 
não foi explicado seja inexplicável.  
Nenhuma pessoa instruída alegaria ser 
capaz de explicar completa-mente 
todas as dificuldades bíblicas. Contu-
do, é um erro o crítico pressupor que 
o que não foi ainda explicado nunca o 
será. Quando um cientista se depara 
com uma anomalia na natureza, ele 
não desiste de fazer cuidadosos exa-
mes científicos adicionais. Pelo contrá-
rio, ele faz uso daquilo que não foi 
explicado como uma motivação para 
descobrir uma explicação. Nenhum 
cientista verdadeiro desiste de seu 

trabalho, em desespero, simplesmente 
porque não consegue explicar um 
dado fenômeno. Ele continua a fazer 
pesquisas com a confiante expectativa 
de encontrar uma resposta. E a histó-
ria da ciência tem revelado que tal fé 
tem sido recompensada.  
Houve épocas em que os cientistas, 
por exemplo, não tinham expli-cação 
para fenômenos naturais como os 
meteoros, os eclipses, os tornados, os 
furacões e os terremotos. Todos esses 
mistérios, porém, renderam os seus 
segredos à inabalável perseverança da 
ciência. Os cientistas ainda não sabem 
como a vida pode ocorrer em descar-
gas térmicas nas profundezas do mar, 
mas nenhum deles se dá por ven-cido 
e grita: "é uma contradição!"  
Da mesma forma, os eruditos cristãos 
pressupõem que o que até hoje não 
foi explicado na Bíblia não é, por isso, 
inexplicável. Não consideram que 
discrepâncias sejam contradições. E, 
quando encontram algo que não po-
dem explicar, continuam pesquisando 
na certeza de que algum dia encontra-
rão a resposta. Com efeito, se tives-
sem uma postura contrária a esta, 
parariam de estudar.  

Por que ir em busca de uma resposta, 
quando se pressupõe que ela não 
exista? Tal como o cientista, aquele 
que estuda a Bíblia tem sido recom-
pensado em sua fé e pesquisa, pois 
muitas dificuldades para as quais os 
eruditos não tinham explicação já 
foram superadas através da história, 
da arqueologia, da lingüística e de 
outras disciplinas. Os críticos, por 
exemplo, um dia afirmaram que Moi-
sés não poderia ter escrito os cinco 
primeiros livros da Bíblia porque a 
escrita ainda não existia na época 
dele. Agora sabemos que a escrita já 
existia alguns milhares de anos antes 
de Moisés.  
De igual forma, os críticos um dia 
acreditaram que a Bíblia estivesse 
errada ao falar dos hititas (ou heteus), 
já que esse povo era totalmente des-
conhecido dos historiadores. Sua 
existência, porém, foi comprovada 
pela descoberta, na Turquia, de uma 
biblioteca hitita. Esses fatos nos levam 
a crer que as dificuldades bíblicas 
ainda não resolvidas certa-mente são 
explicáveis e que, portanto, não há 
que se presumir que existam erros na 
Bíblia. 
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Por que Deus permite a guerra? - D. M. Lloyde-Jones - Editora PES - Coletânea de pregações da época da 2ª guerra para 
trazer consolação das escrituras. 
Sermões evangelísticos - Novo Testamento - D. M. Lloyde-Jones - Editora PES - Coletânea de pregações evangelísticas do 
famoso pregador inglês. 
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"Muitos crentes 
querem servir a 

Deus... 
Mas apenas 
como Seus 

conselheiros." 
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E b d — J o v e n s  

Escola bíblica especial para os jovens. 
Reúne-se aos domingos a partir das 09:30h e 
usa uma nova revista trazendo linguagem jovem 
e incentivando o debate. 

Para jovens a partir de 13 anos. 
Na sala da Juventude no terceiro andar. 


